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Isoniemen Turve Oy
Maamieskouluntie 125
62900 Alajärvi

Päätös kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksymisestä
ASIA
Isonevan turvetuotantoalueen (Alajärvi) kalataloudellisen tarkkailuohjelman
hyväksyminen
HAKIJA
Pohjanlumme Ky tarkkailuvelvollisen puolesta
ASIAN VIREILLETULO
Pohjanlumme Ky on tarkkailuvelvollisen (Isoniemen Turve Oy) puolesta
toimittanut 17.11.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen hyväksyttäväksi esityksen Isonevan turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi vuodesta 2022 lähtien.
TOIMINTA
Isonevan turvetuotantoalue (luvanmukainen enimmäispinta-ala
9,4 ha, lupa voimassa toistaiseksi) sijaitsee Alajärven kaupungissa
Ähtävänjoen vesistöalueeseen kuuluvalla Orasenjoen valuma-alueella
(47.047). Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan vesireittiä Peränpuro–
Orasenjoki–Kurejoki–Lappajärvi pitkin.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Isoniemen Turve Oy:lle 16.6.2021 antamaan lupapäätökseen nro
128/2021 (Dnro LSSAVI/20478/2019), jonka lupamääräyksen 13 mukaan
kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Alajärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Järviseudun kalatalousalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
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ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
Ehdotettu kalataloudellinen tarkkailuohjelma sisältää vuosina 2022 ja 2027
tehtävät Peränpurossa–Orasenjoessa edellisvuonna harjoitettua kalastusta
koskevat kalastustiedustelut.
ASIANOSAISTEN KUULEMINEN
Kuulutus tarkkailuohjelmaesityksen kuulemisesta ja tarkkailuohjelmaesitys
pidettiin 16.–30.5.2022 välisenä aikana nähtävinä Alajärven kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys olivat nähtävinä VarsinaisSuomen ELY-keskuksen internet-sivustolla ja Järviseudun kalatalousalueelle sekä Alajärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitettiin 9.5.2022 tarkkailuohjelmaesitystä koskeva lausuntopyyntö. Alajärven
kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen totesi 17.5.2022, ettei sillä ole
lausuttavaa asiaan.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen hyväksyy esitetyn tarkkailuohjelmaehdotuksen seuraavilla
muutoksilla ja tarkennuksilla:
–

Kalastustiedusteluissa tulee noudattaa ensisijaisesti teoksen "Kalavarojen käyttö ja hoito" (Salminen ja Böhling (toim.) 2018, Luke) ja toissijaisesti teoksen "Kalataloustarkkailu, periaatteet ja menetelmät" (Böhling ja Rahikainen (toim.) 1999, riistan ja kalantutkimus) suosituksia.

–

Koekalastuksissa ja niiden saaliiden käsittelyssä tulee noudattaa ensisijaisesti teoksen "Kalavarojen käyttö ja hoito" (Salminen ja Böhling
(toim.) 2018, Luke) ja toissijaisesti teoksen "Ohjeet standardinmukaisiin
koekalastuksiin" (Olin ym. 2014, RKTL:n työraportteja 21/2014) suosituksia.

–

Edellisvuoden kalastusta koskevat kalastustiedustelut tehdään joko
vuosina 2022 ja 2027 tai 2023 ja 2028.

–

Tuotantoalueen kalataloudellisia vaikutuksia tarkkaillaan kalastustiedustelujen lisäksi vuodesta 2022 alkaen kolmen vuoden välein Peränpurossa tehtävillä sähkökoekalastuksilla. Sähkökoekalastukset tehdään kahdella Peränpurossa sijaitsevalla koealalla.

–

Sähkökoekalastukset tehdään yhden poistopyynnin menetelmällä ilman sulkuverkkoja elokuun alusta lokakuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla veden lämpötilan ollessa vähintään 5 astetta.

–

Tarkkailuraporteissa tulee esittää analyyseissä ja tulosten laskennassa
käytetyt menetelmät, aikasarjat keskeisistä kala- ja rapukantojen tilaa
kuvaavista muuttujista (sisältäen myös aiemman tarkkailun tulokset),
mahdollisuuksien mukaan estimaattien tarkkuudet, arvion hankkeen
kalatalousvaikutuksista sekä aineistojen epävarmuudesta ja tarkkailun
kehittämistarpeesta.
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–

Tarkkailuraportit toimitetaan tarkkailuvuosien loppuun mennessä tarkkailuvelvolliselle, Varsinais-Suomen EY-keskuksen kalatalousviranomaiselle (viitteeksi VARELY/7207/2021), Etelä-Pohjanmaan ELYkeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Järviseudun kalatalousalueelle ja Alajärven ympäristönsuojeluviranomaiselle.

–

Sähkökoekalastusten tuloksen tallennetaan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin koekalastusvuosien loppuun mennessä.

RATKAISUN PERUSTELUT JA LAUSUNTOJEN HUOMIOIMINEN
Esitetty tarkkailuohjelma antaa, mukaan lukien siihen tehdyt muutokset ja
tarkennukset, ennalta arvioiden riittävät tiedot toiminnan kalataloudellisista
vaikutuksista.
Tarkkailuja koskevien suositusten noudattaminen on tärkeää tarkkailutulosten luotettavuuden, vertailukelpoisuuden ja yleisen hyödynnettävyyden
sekä tarkkailun tehon kannalta.
Edellisvuoden kalastusta koskeva tiedustelu tehdään ensimmäisen kerran
vasta vuonna 2023, mikäli tiedustelua ei ole tehty tätä päätöstä annettaessa, sillä kalastustiedustelut tulisi kalastusta koskevien vastausten luotettavuuden vuoksi tehdä mahdollisimman pian tiedusteltavan vuoden loppumisen jälkeen.
Tuotantoalueen kuivatusvesien vaikutuksia tarkkaillaan Peränpurossa tehtävillä sähkökoekalastuksilla, koska purossa esiintyvä turvetuotannon kuormitukselle herkkä ja erittäin uhanalainen taimen muodostaa puron merkittävimmän kalataloudellisen arvon.
Tarkkailussa saatavien tulosten sekä niiden luotettavuuden ja merkityksen
arvioinen edellyttää, että raporteissa annetaan kattava kuva tarkkailun menetelmistä, virhelähteistä ja johtopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä.
TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN JA VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta Varsinais-Suomen ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta.
Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi päätös asiasta on annettu.
OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 §
Hallintolaki (434/2003)
KÄSITTELYMAKSU
4 h á 70 €, yhteensä 280 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen
perustuu valtioneuvoston asetukseen 1259/2021. Lasku lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen sekä maksuun voidaan hakea oikaisua Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimusosoitus liitteenä.

Kalastusbiologi

Mika Sivil

LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskeva oikaisuvaatimusohje
Tarkkailuohjelmaesitys

JAKELU

Isoniemen Turve Oy

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Pohjanlumme Ky
Järviseudun kalatalousalue
Alajärven kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Alajärven kaupungin ilmoitustaululla.

